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  الخاطئة ( أمام العبارة( أمام العبارة الصحيحة وعالمة )السؤال األول ضع عالمة )

  ٜتهٕٛ َٛقع ايٜٛب َٔ صفش١ ٜٚب ٚاسد٠ فكط  (0)
  َٔ فٛا٥د اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ ضس١ٜ ايبٝاْات ايصدص١ٝ  (3)

د عًٝٗا تٛد Serversميهٔ تصٛز اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ ع٢ً أْٗا شبه١ َٔ أدٗص٠ خٛادّ َسنص١ٜ  (2)
  ٚايتطبٝكات املطًٛب١ ٖٚرٙ ارتٛادّ َتص١ً بأدٗص٠ نُبٝٛتس َٔ خالٍ اإلْرتْت    ايرباَر

  Google Music Icloud ,                َٔ خدَات ايربٜد اإليهرتْٚٞ ايطشاب١ٝ  (4)

        تصٌُ ايتذٗٝصات املاد١ٜ َجٌ َعادتات ٚخٛادّ ٚٚضا٥ط ختصٜٔ     Infrastructureايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  (5)

                                                         تٛفري اتصاٍ بصبه١ اإلْرتْت ال ٜعد َٔ َتطًبات ايدخٍٛ ع٢ً اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ .      (6)

                                                                                                                                          َٔ فٛا٥د اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ َصازن١ املصادز     (7)
جيب ٚدٛد بسٜد إيهرتْٚٞ ٜتِ   Google Drive الضتدداّ خدَات  اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ ارتاص١ بــ  (8)

   إْصا٥٘ يًشٛضب١ ايطشاب١ٝ .

  Drive   ٚاختٝاز    psApGoogleيف دٛدٌ ٜتِ ايطػط ع٢ً أٜك١ْٛ    Gmailإلْصا٤ بسٜد إيهرتْٚٞ  (9)

  Google Drive جيب إٔ ٜهٕٛ ايربٜد املطاف ملصازن١ َطتٓد باضتدداّ خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ  (01)
  ضُٔ ْطام دٛدٌ  

  Google Drive   ميهٔ سفغ َطتٓد مت إْصاؤٙ باضتدداّ خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ  (00)
  ٚقد حتت٣ٛ ع٢ً فريس ٢ٖ زضا٥ٌ ايهرت١ْٝٚ غري َسغٛب فٝٗا   Spamايسضا٥ٌ املصعذ١  (03)

                                                                                                                              ميهٔ ٚضع صٛز٠ َٔ ًَف خًف١ٝ يًُٓص١ .                     (02)

                                                                                                                                            ٜٛدد َعاٖس َتعدد٠ دتُٝع ايها٥ٓات .             (04)

   تستٝب األٚاَس ال ٜؤثس ع٢ً ْتٝذ١ ايتٓفٝر يف أٟ بسْاَر   (05)

   ال ميهٔ ايتشهِ يف اجتاٙ دٚزإ ايها٥ٔ أثٓا٤ ايتصُِٝ (06)

  َٔ خالٍ االتصاٍ باالْرتْت اٚ بدٕٚ االتصاٍ باالْرتْت   Scratchاٌَ َع بسْاَر ميهٔ ايتع (07)
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  بتٛفس ٚادٗت٘ بايًػتني ايعسب١ٝ ٚاالصتًٝص١ٜ  Scratchٜتُٝص بسْاَر  (08)
  ميهٔ إ ٜهٕٛ يًها٥ٔ ايٛاسد انجس َٔ َعٗس  (09)

  ٜٛضع خازز اَس ايتهساز  Set Rotation Styleاالَس  (31)

  ر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين السؤال الثانى اخت

 خد١َ..ٖٞ أَانٔ ع٢ً اإلْرتْت جيتُع فٝٗا ايٓاس يتبادٍ اآلزا٤ ٚاألفهاز ، نٌ زتُٛع١ تسنص ع٢ً َٛضٛع َعني   (0)

 ْكٌ املًفات ( –ايكٛا٥ِ ايربٜد١ٜ  – اجملُٛعات –)  احملادث١ 

 نٌ َا ضبل ( -  Twitter –ial Up D –Fire Fox  )  َٛقع  ...ٖٛ  أسد َٛاقع ايٛضا٥ط االدتُاع١ٝ (3)

  نٌ َا ضبل (  –ايٜٛب  – ايربٜد اإليهرتْٚٞ –صٌَٝ يو يف أضسع ٚقت ) ايبشح يخد١َتطُح بإزضاٍ ًَف  (2)
 (HTTP-FTP-IP-TCPبسٚتٛنٍٛ َط٦ٍٛ عٔ ايتشكل َٔ صش١ تٛصٌٝ ايبٝاْات ) (4)

 ( HTTP-FTP-IP-TCP )  بسٚتٛنٍٛ َط٦ٍٛ عٔ تبادٍ املًفات (5)
  ( مجٝع َا ضبل  –ايب١ٝٓ ايتشت١ٝ  –َٓص١ ايتصػٌٝ  –١ٝ يًشٛضب١ ايطشاب١ٝ ٖٞ ) ايرباَر املهْٛات ايس٥ٝط (6)

  ال ش٤ٞ(  –ضس١ٜ املعًَٛات ايصدص١ٝ  – َصازن١ املصادز -َٔ فٛا٥د اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ ) ايتهايٝف املاد١ٜ ايعاي١ٝ   (7)

 (. مجٝع َا ضبل -  Amazon -   Google -  Microsoft ) َٔ أشٗس َكدَٞ خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ   (8)

 ( .   Share –Copy  –Cut  –Paste ملصازن١ َطتٓدى َع شَال٥و ٜتِ ايطػط ع٢ً أٜك١ْٛ  )  (9)

 خنتاز    Google Driveإلْصا٤ سطاب ددٜد بــ  (01)

 (In Sign  –Account Copy  –Account Delete  –Account Creat  . ) 

 بصسٜط Google تعسض ثِ ْهتب عٓٛإ َٛقع طامليف دٛدٌ ْفتح  Gmailإلْصا٤ بسٜد إيهرتْٚٞ  (00)

 مجٝع َا ضبل ( – ايعٓٛإ –ايتُسٜس  –) األداٚت 
 ايعٓٛإ (–االدٚات -ايكٛا٥ِٜتِ تػٝري يػ١ بسْاَر ضهساتض َٔ شسٜط ) (03)
 الٚاَس ايت٢ تطتددّ ف٢ حتدٜد َعٗس ٚمنط ٚشهٌ ايها٥ٓات ٚايٛاْٗا ع٢ً احتت٣ٛ  (02)

 (Looksٛع١ زتُ– Motionsزتُٛع١ – Events)زتُٛع١ 

 (Save-New-Open)           خنتاز   Fileَٔ قا١ُ٥   Scratchيفتح ًَف ضابل ف٢ بسْاَر  (04)

 (Moe-Forever-Repeat)                                             االَس ٜطتددّ يتهساز عدد ستدد َٔ املسات  (05)
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  أكمل مما بين القوسين  الثالثالسؤال 

 -  Cloud Computingايطشاب١ اإليهرت١ْٝٚ  –فٛا٥د اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ  –ب١ٝ ) ايتطبٝكات ايطشا 
 املٛضٝك٢ ايطشاب١ٝ ( . –( Cloudايطشاب١ ) – Google  -ايتدصٜٔ ايطشابٞ 

ٖٞ تهٓٛيٛدٝا َتطٛز٠ تعتُد ع٢ً ْكٌ املعادت١ َٚطاس١ ايتدصٜٔ ارتاص١  ايطشاب١ اإليهرت١ْٝٚ (0)
 (.Cloudاب١ ) جبٗاش ايهُبٝٛتس إىل َا ٜط٢ُ بايطش

  ايتطبٝكات ايطشاب١ٝ ٚ ايتدصٜٔ ايطشابٞ ٚ املٛضٝك٢ ايطشاب١َٝٔ خدَات اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ   (3)

  فٛا٥د اذتٛضب١ ايطشاب١ٝتعترب إَها١ْٝ ايسبط بني عد٠ َٛاقع إيهرت١ْٝٚ َٔ  (2)

  Googleَٔ أشٗس َصٚدٟ خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ زتاْا  (4)
 

 

 أكملالسؤال الرابع 

   به١ َه١ْٛ َٔ زتُٛع١ َٔ ايصبهات املرتابط١ َع بعطٗا ايبعضش اإلْرتْت ٖٞ  (0)
   َطتعسض اإلْرتْت-َصٚد خد١َ اإلْرتْت  -دٗاش نُبٝٛتس َٔ َتطًبات اإلتصاٍ باإلْرتْت   (3)
   ايٝ٘صٛز٠ أٚ ْص َستبطإ بعٓٛإ ٚعٓد ايطػط عًِٝٗ ٜتِ االْتكاٍ االزتباط ايتصعيب  عباز٠ عٔ   (2)
 ٜٚب أٚ أنجس َرتابط١ َع بعطٗا حتت اضِ َعني  عباز٠ عٔ صفش١ َٛقع ايٜٛب (4)

 َط٦ٍٛ عٔ ْكٌ ايبٝاْات َٔ دٗاش الخس  IPبسٚتٛنٍٛ  (5)

 Firefox-ChromGoogle  –Internet Explorerَٔ اشٗس َطتعسضات االْرتْت  (6)

 َٔ أشٗس ستسنات ايبشح ع٢ً شبه١ اإلْرتْت . Google ٜعترب (7)

إيهرت١ْٝٚ تطتددّ يتشٌٜٛ أٟ زضاي١ إىل زتُٛع١ قٛا٥ِ يعٓاٜٚٔ بسٜد  ٖٞخد١َ ايكٛا٥ِ ايربٜد١ٜ  (8)
 َٔ األشداص ٚيهٌ قا١ُ٥ عٓٛإ خاص

   ايربٜد اإليهرتْٚٞ- احملادث١ - اجملُٛعات - ْكٌ املًفات -ايبشح   َٔ خدَات اإلْرتْت :  (9)
 ٖٞ خد١َ ايبٝع ٚايصسا٤ َٔ خالٍ اإلْرتْت . ايتذاز٠ االيهرت١ْٝٚتعترب خد١َ  (01)

 www.ekb.egاملصسٟ ٖٛ  عٓٛإ َٛقع بٓو املعسف١ (00)

 

 10164813948 للتواصل وحجز المراجعة النهائية

http://www.ekb.eg/
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بسٜد  جيب إٔ ٜهٕٛ يدٜو   Microsoft Office 365الضتدداّ خدَات اذتٛضب١ ارتاص١ بــ  (03)
 ايهرت٢ْٚ يًشٛضب١ ايطشاب١ٝ

ٚخنتاز َٔ  Newْطػط ع٢ً أٜك١ْٛ    Google Docsإلْصا٤ َطتٓد خبد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ  (02)
   Google Docs طدي١ ايكا١ُ٥ املٓ

-املٛضٝك٢ ايطشاب١ٝ -ايتدصٜٔ ايطشابٞ  -ايربٜد اإليهرتَْٚٞٔ خدَات اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ  (04)
  ايتطبٝكات ايطشاب١ٝ 

اختٝاز اإلضا٠٤ املٓاضب١ يًذٗاش  َٔ عٛاٌَ األَإ يًشفاظ ع٢ً صشتو أثٓا٤ اضتدداَو يًهُبٝٛتس  (05)
- دقٝك١     20ايسقب١ بصهٌ عصٛا٥ٞ نٌ حتسٜو -دعٌ َطت٣ٛ ايهسضٞ ٚادتٗاش َتٓاضبني  -.

    حتسٜو ايكدّ أثٓا٤ ادتًٛس باضتُساز- حتسٜو  ايٝداييت تطتددّ ايفأز٠ باضتُساز 

 ٜعترب يػ١ بسزت١ تع١ًُٝٝ زض١َٝٛ  Scratchبسْاَر  (06)

  Editَٔ قا١ُ٥  eUndeletيًرتادع عٔ سرف ايها٥ٔ خنتاز االَس  (07)
 ٚاَس عدد ستدد َٔ املساتٜطتددّ يًكٝاّ بتهساز اال Repeatاالَس  (08)
 ع٢ً االٚاَس املطتدد١َ ف٢ سسن١ ايها٥ٓات Motionحتت٣ٛ ستُٛع١  (09)
 Sb2.ٕ اضِ املًف ٜاخد االَتداد فإعٓد سفغ املصسٚع  (31)

 لح العلمى طكتب المصأ الخامس السؤال

 Uploadْكٌ ًَف َٔ ادتٗاش اىل االْرتْت   (0)

 االْرتْتشبه١ َه١ْٛ َٔ زتُٛع١ َٔ ايصبهات   (3)

  ايصفش١ ايس٥ٝط١ٝباملٛقع َٚٔ خالهلا ٜتِ االْتكاٍ يباق٢ ايصفشات  اٍٚ صفش١ (2)

 ايصفع ايطعٝدع١ًُٝ َٗامج١ اسد ايطشاٜا ع٢ً غف١ً  (4)

  اجملُٛعاتاَانٔ ع٢ً االْرتْت جيتُع فٝٗا ايٓاس يتبادٍ االزا٤  (5)
  ٛضب١ايطشاب١ٝاذتارتاص١ بادتٗاش اىل ادٗص٠ ارتٛادّ  تهٓٛيٛدٝا تعتُد ع٢ً ْكٌ املعادت١ َٚطاس١ ايتدصٜٔ (6)

 Forever اَس تهساز عدد ال ْٗا٢٥ َٔ االٚاَس  (7)

  املكطع ايربزت٢زتُٛع١ االٚاَس ايت٢ ٜتِ تسنٝبٗا مبٓطك١ ايربزت١ برتتٝب َعني  (8)
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 Undeleteاَس ايرتادع عٔ سرف ايها٥ٔ  (9)

حتت٣ٛ ع٢ً االٚاَس ايت٢ تطتددّ ف٢ حتدٜد اذتدخ اير٣ ٜكع ع٢ً ايها٥ٔ يبد٤ تٓفٝر املصسٚع  (01)
  Eventsُٛع١ زت

  السادسالسؤال 

   ٚضح ٚظٝف١ نٌ َٔ األشهاٍ اآلت١ٝ  )أ(
 ايٛظٝف١ األَس

 
 

 تصػري ايها٥ٔ

 
 

 تهبري ايها٥ٔ

 
 

 َطاعف١ عدد ايها٥ٔ

 
 

 َطح ايها٥ٔ

 
 

 َطاعد ايربْاَر

 
 

 ثِ ختتف٢ظٗٛز زضاي١ ملد٠ َع١ٓٝ َٔ ايجٛا٢ْ )ثاْٝتني(

 
 

 ظٗٛز زضاي١ ثابت٘

 
 

 

 ايها٥ٔظٗٛز 

 
 

 اخفا٤ ايها٥ٔ َٔ املٓص١

 
 

 سرف ا٣ تػٝريات ع٢ً ايها٥ٔ 
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   ٚضح ايفسم بني أٚاَس ايتهساز اآلت١ٝ    )ب(
 Repeat يعٌُ تهساز عدد ستدد َٔ املسات Forever. ْٗا٥ٞ( َٔ املساتيعٌُ تهساز عدد  غريستدد )ال 
   أٟ نا٥ٔ  اشسح ْتٝذ١ تطبٝل اجملُٛع١ ايربزت١ٝ ايتاي١ٝ ع٢ً )دـ(  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 اشسح املكصٛد باجملُٛع١ ايربزت١ٝ اآلت١ٝ أ٣ ٚصفٗا ثِ سدد ْتٝذ١ تٓفٝرٖا :  )د(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  35تاثري ك١ُٝ ايب ايها٥ٔ تػٝري يٕٛ (0)

 ا١ْٝ ث 0االْتعاز  (3)

 ْٗا٢٥ َٔ املساتعدد الايطابك١ تهساز االٚاَس  (2)

 تصػٌٝ ايربْاَر عٓد ايطػط ع٢ً زَص ايعًِ االخطس  (4)
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 ما المقصود بالعبارات التالية    السابعالسؤال 

 شسن١ تكدّ ارتد١َ ملطتددَٝٗا    ISPَصٚد االْرتْت (0)

 عرب اإلْرتْت قٛاعد التصاٍ أدٗص٠ ايهُبٝٛتس ببعطٗا   ايربٚتٛنٍٛ (3)
  صفش١ ٜٚب أٚ أنجس َرتابط١ َع بعطٗا حتت اضِ َعني  َٛقع ايٜٛب (2)
 ْكٌ املًفات عرب اإلْرتْت مما ٜتٝح يألشداص تبادهلا بطٗٛي١ . FTPخد١َ ْكٌ املًفات  (4)
  ٚتعسض بربْاَر املطتعسض    HTMLصفشات تهتب بًػ١ تط٢ُ   WWWخد١َ ايٜٛب  (5)

صٚد خد١َ اضتطاف١ املٛاقع َع شٜاد٠ يف بعض ارتصا٥ص يهٞ ٜصب٘ ََصٚد خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ  (6)
  ٜطُح يًُطٛزٜٔ ٚاملطتددَني َٔ اضتدداّ َٛازد ارتٛادّ بهفا٠٤ أفطٌ 

عًُٝات سفغ ٚختصٜٔ املًفات نُهٕٛ ز٥ٝطٞ يًشٛضب١ ايطشاب١ٝ   Platformَٓص١ ايتصػٌٝ  (7)
 ٚايٛصٍٛ إىل قٛاعد ايبٝاْات ٚتٓعِٝ ذيو يهٌ املطتددَني .

أٟ خسٚز عٔ األدب ٚاألخالم يف غسف    Cyber Bullyingٟ اإليهرتْٚٞ عرب اإلْرتْت ايتعد (8)
 احملادث١ أٚ ايسضا٥ٌ ايفٛز١ٜ أٚ ايكصري٠ ضٛا٤ نإ عرب اإلْرتْت أٚ ايتًٝفٕٛ احملٍُٛ . 

 ٚضع تعًٝل غري َٗرب غري أخالقٞ يف ستادث١ ع٢ً اإلْرتْت    Contemptاالشدزا٤  (9)
زضا٥ٌ إيهرت١ْٝٚ غري َسغٛب بٗا  تأتٞ بهجس٠ َٔ بعض ادتٗات اييت    Spamايسضا٥ٌ املصعذ١  (01)

 تعًٔ عٔ َٓتذاتٗا أٚ َٔ زتُٛعات األخباز ٚقد حتتٟٛ ع٢ً فريس أٚ َٛاد غري أخالق١ٝ .

 السؤال الثامن أجب عن االسئلة التالية 

 َتطًبات ايدخٍٛ ع٢ً اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ ؟ (0)

 تصاٍ باالْرتْتدٗاش نُبٝٛتس ذٚ اَهاْٝات بطٝط١ تهف٢ يال 
  ْعاّ تصػٌٝ ٜطُح باالتصاٍ باإلْرتْت  
 . بسْاَر َتصفح اإلْرتْت 
  اتصاٍ بصبه١ اإلْرتْت    
  َصٚد خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ 
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 فٛا٥د اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ ؟ (3)

 . ايدخٍٛ ع٢ً ايبٝاْات ٚايتطبٝكات َٔ أٟ َهإ فٝ٘ خد١َ اإلْرتْت  
   ختفٝض ايتهايٝف املاد١ٜ     
 املصادز  َصازن١    
   ) إَها١ْٝ ايسبط بني عد٠ َٛاقع إيهرت١ْٝٚ َجٌ ) ايصبهات االدتُاع١ٝ 
  ايتعًِٝ ( . –ايصٓاع١  –ايصزاع١  –إَها١ْٝ اضتدداَٗا يف زتاالت شتتًف١ َجٌ  ) ايطب 

 أشٗس َكدَٞ خد١َ اذتٛضب١ ايطشاب١ٝ ؟ (2)

Red Hat  -Google  -Microsoft  -Amazon 

      Scratchاىل ايًػ١  ايعسب١ٝ يف بسْاَر  تػٝري ايًػ١ خطٛاتضذٌ  (4)
 ايطػط ع٢ً ايسَص ٜتِ َٔ شسٜط ايكٛا٥ِ يًربْاَر  (0)
 ايعسب١ٝ  ايًػ١ َٔ ايكا١ُ٥ املٓطدي١ اخرت  (3)

     تػٝري يػ١ ٚاد١ٗ ايربْاَر إىل ايًػ١ ايعسب١ٝ  ٜتِ (2)
      Scratchٚضح َع ايصسح خطٛات إدازاز نا٥ٔ ددٜد يف بسْاَر  (5)

 بصسٜط األدٚات    املٛضح    صايسَطػط ع٢ً يا (0)

  تعٗس ْافر٠ َهتب١ ايها٥ٔ  (3)
    Ok َفتاح ع٢ً  طػط يز نا٥ٔ ايهس٠ ثِ اٝااخت (2)

  إضاف١ صٛت َطذٌ داخٌ زتُٛع١ بسزت١ٝ  خطٛاتاشسح  (6)
 .  Sound َٔ زتُٛع١       play soundاألَس      اف١أض (0)

 .  Record   يألَس ٚاختٝاز طػط ع٢ً ضِٗ ايكا١ُ٥ املٓطدي١   يا (3)

   Sound ز تبٜٛب ٝأَ شسٜط األدٚات اخت (2)

      ٜتِ  Soundَٔ تبٜٛب األصٛات   (4)

 َفتاح ايتطذٌٝ .ع٢ً طػط يا          
 ايصٛت ٝطذت ٌ   

 اضِ ًَف ايصٛت   ١بانتٚ طػط ع٢ً َفتاح اإلٜكافيا    
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 ٚاختٝاز  اضِ ًَف ايصٛت play sound يألَسطػط ع٢ً ضِٗ ايكا١ُ٥ املٓطدي١   يا (5)
  ١ أَس ايصٛت باملكطع ايربزتٞ إضاف  (6)

مكونات  أكتب ماتشير اليه االرقام فى الشاشة االتية لتحديد التاسعالسؤال 

    Scratch واجهة برنامج 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

                            

 مذكرة األول فى الكمبيوتر 23

Mr - Nasser  الثانىالترم  اإلعدادى  األولالصف 

 3107مذكرة المراجعة النهائية 

 ١ ٚإداباتٗاادتص٤ ايجا٢ْ أِٖ األض١ً٦ املتٛقع
 

 
 

 شسٜط ايكٛا٥ِ  (0)

 شسٜط األدٚات    (3)

     َٓطك١ املٓص١   (2)

     ايها٥ٔ    (4)

    خًف١ٝ املٓص١  (5)

  َٓطك١ ايها٥ٓات  (6)

  ٜبات شسٜط ايتبٛ (7)

  َٓطك١ ايربزت١ (8)

  َٓطك١ زتُٛعات األٚاَس  (9)

     X , Y ْكط١  (01)

 

 

 

 

 

 املتىقعة وإجاباتواالنمىذجية  األسئلة إنتوى حبمده اجلزء الثانى أهم
 (انتظروا مراجعة ليلة اإلمتحان) وانتوت مركرة املراجعة النوائية




